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95% og Køge Bugt
95% målsætningen fra 2006, satte en national pejling frem mod
2015 – 10 års uddannelsesindsats. Der kan siges meget om 95%
målsætningen, der dels er en profilmodel, dels en pejling 25 år efter
eleverne har afsluttet 9. klasse.
Efter min mening, kan vi godt være resultatet bekendt her i Køge Bugt 10
år efter. Det er dejligt at se, at de mange fælles bestræbelser i grundskole,
produktionsskoler, ungdomsuddannelser, i kommunerne og i UUV samlet
har båret frugt.
Læs UUV’s nyhed i den forbindelse
Nye horisonter:
Når en målsætning er opfyldt – næsten, skal nye målsætninger sættes op.
Regeringen har nedsat en Ekspertgruppe med rektor Stefan Hermann fra
Metropol i spidsen. Gruppen vil omkring uge 9 fremkomme med bud på en
oprydning i de uddannelsesforberedende tilbud (STU, EGU, KUU, Produktionsskole, VUC, TAMU etc.), samt foreslå nye pejlinger for den uddannelsesrettede indsats.
Jeg kunne godt formode, at målsætningen om at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020, og det tal hæves til
30% i 2025, vil være en del af målsætningen sammen med en fremrykning
af tidspunktet, hvor uddannelsesgennemførslen er tilendebragt. Her har
mange talt om 7 år efter afsluttet skolegang.
I Profilmodellens tal for 2015 har man set på hvor mange, der har gennemført en ungdomsuddannelse 6 år efter afsluttet skole.
Andelen af ungdomsårgang 2015, som forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse i løbet af 6 år efter afsluttet niende klasse fordelt på bopælskommune i niende klasse.
*Tallene for Køge Bugt ser således ud:
Greve: 80%
Køge: 76%
Solrød: 82%
Stevns 74%
Man skal tage en ungdomsuddannelse mens man er ung, så mon ikke det
er her vi skal fokusere de kommende år?
Mark Jensen
UUV Køge Bugt
*Link til UVM kilde
Den 1. profilmodelmåling fra 2006

2

Mark Jensen, Centerleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens
UddannelsesVejledning
Ølbycenter 53, 1. sal
4600 Køge
Kontaktmuligheder
Telefon: 56 67 26 52
uuv@koege.dk
www.uuv.dk
Åbningstider for sekretariatet
Mandag - torsdag: 08.30 - 15.00
Fredag: 08.30 - 12.00
Åbningstider for vejledningscafeen i Køge på
Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge
Mandag - onsdag: 13.00 - 16.00
Torsdag: 13.00 - 18.00
Åbningstider for vejledningscafeen i Greve
Hundige Allé 11, 2670 Greve
Torsdag: 13.00 – 16.00, Samt efter aftale.
Åbningstider for vejledningscafeen i Solrød
Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand
Onsdag i ulige uger: 13.00 – 16.00, Samt efter
aftale.
Åbningstider for vejledningscafeen På
Campus Køge
Lyngvej 19, 4600 Køge
Mandag – onsdag - torsdag: 09.00 – 11.00
Se UUV på Campus Køge folderen

Det sker i denne måned

Månedskalender
Februar 2017
Mandag d. 20. februar

Fremtidslinjen elever vinterferie

Mandag d. 27. februar

Sisters Academy starter op på Fremtidslinjen 3 uger frem.
Kommunemøde Stevns m. Christel kl.
9:00-12:00

Tirsdag d. 28. februar
Marts
Onsdag d. 1. marts

Introdag for nyansatte m. Anne

Onsdag d. 8 marts

Introduktion til uddannelsesvejen kl.
14:00-16:00 m. Margrethe
UUV styregruppemøde kl. 8:30-10:30 m.
Mark og Christel
Rektormøde de 3. almene gymnasier kl.
11:30-13:30 m. Mark
Fremtidslinjen - Åbent hus i forbindelse
med Sisters Hope, kl. 10.00-14.00
MED møde kl. 14:00-16:00

Fredag d. 10. marts
Fredag d. 10. marts
Fredag d. 10. marts
Mandag d. 13. marts
Fredag d. 17. marts

Tors-fredag d. 23 marts

Vejledningsfaglig møde kl. 12:00-14:00
team Skole og team Unge
UXG hold 2 opstart (20. marts til 7. april)
Morten K og Susanne
Fremtidslinjen personaledage.

Torsdag d. 30. marts

Seniorarrangement UUV.

Mandag d. 20. marts
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Kursus og konferencetilbud
– se også www.uuv.dk

Nyt fra UUV’s center
Margrethe Tovgaard flyder 60 år.
Det er en værdsat lederkollega og afdelingsleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning –
UUV Køge Bugt – der sidst i denne måned
fylder rundt.
Margrethe har været med i UUV siden starten
i 2004. De første to år i UU Greve og siden
fusionen i 2006 som afdelingsleder i UUV
Køge Bugt, der dækker kommunerne Greve,
Køge, Solrød og Stevns.
Frem til sommeren 2016 har Margrethe stået i
spidsen for team ung, der har ansvaret for
vejledning af de unge efter grundskolen, samarbejdsrelationer til bl.a. jobcentrene, Produktionsskolerne, VUC og ungdomsuddannelserne. Margrethe
har stået i spidsen for et team, der har skabt resultater og nytænkt vejledningsfeltet med fx gruppevejledningskurset UXG – Unge Krydser Grænser,
der startede som projekt i 2009 og stadig er i gang.
I maj 2015 fik Margrethe stor anerkendelse af sit team, der nominerede
hende til Schultz’ vejledningspris. Siden sommeren 2016 har Margrethe
været teamleder for grundskolevejledningen i UUV i forbindelse med en
organisationsændring. Nu gælder det kontaktet til områdets 50 grundskoler
og overgangen for de godt 2.000 afgangselever der årligt forlader skolen
for at påbegynde en ungdomsuddannelse i Køge Bugt.
Det hele begyndte i august 1982 hvor Margrethe blev ansat som lærer på
Hundigeskolen i Greve. Fra 1999 som ungdomsvejleder i Greve og fra 2000
som vejleder og lærer på Greve Tiendeklasseskole. Læreruddannelsen er
suppeleret med en vejlederuddannelse og en PD i projektledelse og organisationsudvikling. Foruden teamleder for grundskolevejledningen er Margrethe også UUV’s ledelseskontakt til Greve og Solrød kommuner omkring
samarbejdsrelationer og den tværfaglige indsats.
Margrethe har i alle årene taget sig af det internationale samarbejde med
udenlandsk besøg og modtagelse af gæster udefra på UUV’s center. Desuden har Margrethe de sidste år været med i planlægningen af UU DANMARKS årsmøde, ligesom der er er blevet tid til en plads i VUC’s uddannelsesudvalg, styregruppen for Den Kombinerede Ungdomsuddannelse og som
bestyrelsesmedlem i CEFU – Center for Ungdomsforskning.
Hele UUV ser frem til at fejre Margrethes fødselsdag på dagen ved en reception den 28.2. kl. 14 – 16 på Praktikpladsen, Tangmosevej 85 j. Netop
Praktikpladsen, som er et projekt med praktisk tilgang til uddannelse, var
Margrethe også med til at starte op tilbage i 2012, så man kan godt sige, at
Margrethe er på hjemmebane, når fødselsdagen fejres i UUV regi.
Se invitationen
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Nyheder fra UUV - Juni
UUV nyheder
– se også www.uuv.dk

Ung til Ung aftener trak fulde huse

Det kan vi godt være bekendt

For tredje år i træk har UUV afholdt Ung til Ung aftener i alle fire kommuner
for elever og forældre i 8. klasse. Alle 8 aftener har vi faciliteret mødet
mellem skoleeleverne, som så småt skal til at afklare deres uddannelsesønsker, og unge, som selv har stået i valgsituationen, og nu er i gang med
deres ungdomsuddannelse på en erhvervsskole eller gymnasiet. Der er
blevet fortalt, spurgt, delt erfaringer, opmuntret og inspireret for alle pengene.
De unge frivillige, som stiller op til opgaven, er blevet forberedt retorisk på
et indledende kursus hos UUV. En af de unge erhvervsuddannelseselever
gjorde det så godt, at han efterfølgende er blevet tilbudt en læreplads i en
af tilhørernes tømrerfirma. Muligheder viser sig, når man gør sig synlig og
tilgængelig for dem!
Vi afsluttede med en fælles festmiddag og evaluering med henblik på et
endnu bedre forløb næste år.
Det er tydeligt at se, at arrangementet efterhånden er blevet en rodfæstet
og kendt vejledningsaktivitet, som de unge og deres forældre finder relevant og brugbar. Deltagelsen i år var da også rekordhøj og tilbagemeldingerne i evalueringen overordentligt positive.

Uddannelsesanalyse 2017 fra Region Sjælland

INCITA har vundet udbuddet, og Køge Kommune har
indgået aftaler med firmaet INCITA, som erstatter de
tidligere ordninger hos Falck Healthcare og BOMI
Igennem de sidste mange år har Køge Kommune haft en aftale med Falck
Healthcare om psykologisk bistand til ansatte med behov for krisehjælp
eller psykologisk bistand til arbejdsrelaterede problemstillinger. De seneste
år har Køge Kommune endvidere haft en aftale med BOMI om coaching og
fysisk træning som en tidlig indsats til ansatte med risiko for langtidssygefravær. Disse personalepolitiske ordninger blev i 2016 sat i udbud. Firmaet
INCITA har vundet udbuddet med et fordelagtigt tilbud, der gør, at vi nu
erstatter aftalerne med Falck Healthcare og BOMI med tre nye ordninger
med INCITA:
•
Coaching i forbindelse med langtidssygefravær
•
Fysisk træning
•
Psykologisk krisehjælp
Link til den nye aftale
Mark
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”Danmark skal rustes til at udnytte mulighederne
i den globale økonomi. Derfor skal 95% af en
ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015” hed det tilbage i 2006,
for nu snart 12 år siden, da 95% målsætningen
blev lanceret. Dengang gennemførte 84% mindst
en ungdomsuddannelse og i sidste uge offentliggjorde Undervisningsministeriet tallene for 2015,
der viste at 95% målsætningen ikke blev nået,
men at Danmark nationalt kom op på 95%.
Læs mere

Uddannelsesanalyse 2016 er en videreførelse af
tidligere års uddannelsesanalyser. Region Sjælland har udarbejdet uddannelsesanalyser siden
2013, og analyserne følger både op på de nationale målsætninger og på en række af målene i
den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Uddannelsesanalyse 2016 er, ud over et faktaafsnit,
inddelt i tre kapitler inspireret af målsætningerne
fra Kompetenceparat 2020. Kompetenceparat
2020 er en fælles langsigtet uddannelsessatsning,
hvor det overordnede mål er at sikre motiverede
unge på uddannelserne. Bag Kompetenceparat
2020 står bl.a. Regionsrådet, de sjællandske
kommuner og uddannelsesinstitutionerne i Region Sjælland. Opgørelserne i Uddannelsesanalyse
2016 er, hvor det er muligt, opdelt på både regioner og kommuner. Det er på den måde muligt
for de enkelte kommuner i regionen.
Se mere
Mark

Lokale nyheder
– se også www.uuv.dk

Lokalt
Uddannelses- og Vejledernyt i Køge Bugt
Volley – Holmebækcup fredag den 27.1.2017:
UUV’s Volleyhold: André Michaelsen, Nanna Fogtmann, Margrethe Tovgaard, Pawel Rutkowski, Ernad Smajilovic, Signe Odsbøll, Dorte Lindegaard
Henriksen og Emil Sahin.
UUV’s Volleyhep: Kristina Emma Pietrowski, Anette Håkonsen, Mark Jensen.

Det gik godt, men der har været år, hvor det er gået bedre. Jeg var glad
for, at de orange trøjer var fundet frem. UUV har været med til Holmebæk
Cup hvert år siden januar 2005, og den første gang, var der jo ingen der
kendte UUV, så vi skulle kunne ses, derfor de orange trøjer, der blev bemærket dengang, men så absolut også i fredags.
Tak til alle spillere m.fl. for en flot indsats, som Emil har stået i spidsen for i
år.
Mark

På jagt efter lærepladser og elever
EUX & EUD Business på Køge Handelsskole dannede torsdag den 26. januar kulisse for det tilbagevendende arrangement Job- og karrieredag for
alle skolens merkantile elever. Det er nu vinduet
for sensommerens lærepladser er åbnet.
Læs mere

Sig det med blomster
Amalie Rostén fik bevis på den boglige del af EUX
Business på Køge Handelsskole i juni 2016. Nu er
hun i gang med praktik som blomsterbinder – i
Holland! Det har ikke været en dans på roser at
komme hertil – men nu er det som et sandt
eventyr.
Læs mere

Flot, god og velbesøgt velkomstreception for direktør
John Norman, EUC Sjælland torsdag den 19.1.2017:
Der blev afholdt velkomstreception for John Norman den 19.1. på EUC’s
afdeling på Jagtvej i Næstved. Jeg var forbi med en hilsen fra UUV, som
John blev meget glad for. John har fokus på EUC’s afdeling i Køge, og han
vil på et tidspunkt kikke forbi os i UUV.
Dagen før den 18.1. blev John valgt som næstformand for Campus Køges
Projektgruppe, så den nye direktør har fokus på andet end Næstved.

John Norman ser frem
til arbejdet med medarbejderne og samarbejdet med alle os
andre
Mark

Afgående direktør Erik
Wonge, er sikker på,
at John er det helt
rigtige valg

Masser af folk var
mødt frem. I forgrunden Falle Thomsen,
der var den 1. direktør for EUC Sj.

To år senere: ”Klar til Start” med jobgaranti i fem
virksomheder i hele landet
”Jeg har fået en grund til at stå op hver dag” – sådan siger kursisterne i
’Klar til Start’-konceptet. En metode og et koncept som i samarbejde med
stadig flere og flere UU-centre og jobcentre gør det muligt for unge med
autisme at få et individuelt tilrettelagt uddannelses- og praktikforløb med
efterfølgende garanti for job hos flere større danske virksomheder – inklusiv
fakta-koncernen og Catering Engros.
Læs mere
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Styr på (EUX) Business
Kulminationen på et projekt for 1. årgang på EUX
Business på Køge Handelsskole fandt sted få
dage før juleferien. Siden efterårsferien har de
arbejdet med projekter indenfor erhvervsfag og
særligt med fokus på området innovation.
Læs mere

Stor interesse for Åbent hus på Køge Handelsskole
Det er sæson for at vælge ungdomsuddannelse.
Elever fra grundskolens ældste klasser og deres
forældre gæstede torsdag aften Køge Handelsskole. Anledningen var det årlige Åbent Hus, hvor
lærere og elever fra Køge Handelsgymnasium,
EUX Business og EUD Business bød indenfor.
Læs mere

Iværksættermessen for skolerne i Køge:
Om iværksættermessen på følgende link. Se mere
Kort fortalt er der 3 typer af opgaver 7. klasses eleverne kan lave.
1.Kulturel innovation
2.Produkt innovation
3.Social innovation
De arbejder i grupper med de opgaver i næste uge.
Hver skole kårer en vinder, der skal deltage i Kommunekonkurrencen.
Kommunekonkurrencen løber af stablen den 9. februar på Asgård skole.
Her vil et dommerpanel kåre Køge Kommunes vindere.
De 3 vindere skal deltage i Læringsmessen i Bellacenteret den 1. marts.
Pernille Eltorp

SISTERS ACADEMY –
THE TAKEOVER
Så er det lige om lidt FTL overtages i en kort
stund af Sisters Academy. LÆS MERE HERUNDER

Greves skolebørn stopper ikke efter folkeskolen. Næsten alle går videre i uddannelsessystemet, viser helt
nye nøgletal fra KL. Tallene viser også, at skolebørnenes karakterer bliver højere.
Ni måneder efter at Greves ældste skoleelever sad og svedte over folkeskolens afgangsprøver, er 81 procent af dem godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det fremgår af nye nøgletal fra KL, som hvert år tager temperaturen på alle danske folkeskoler.
Dermed ligger Greve Kommune sikkert i den allerbedste tredjedel af danske
kommuner, når det gælder at sende skolebørn godt ind på en uddannelse,
og Greve ligger langt foran for eksempel Ishøj, Køge og København.
Link til artikel i Netavisen Greve

Se mere

Fakta om fordelsuddannelser - Fordelsuddannelser
2017
I forlængelse af trepartsaftalen fra august 2016 om flere faglærte og flere
praktikpladser er det nu blevet fastlagt, hvilke erhvervsuddannelser der vil
være fordelsuddannelser i 2017.
33 forventede fordelsuddannelser er fra den 1. januar 2017 udpeget. Det
svarer både i antal uddannelser og i elevvolumen til ca. en tredjedel af de i
alt 104 erhvervsuddannelser. Størstedelen af fordelsuddannelserne er tekniske erhvervsuddannelser målrettet fremstillings- og fødevareindustrien,
byggeriet og servicefag.
Se mere
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Nationalt
Links til presseomtale, uddannelsesnyt, kurser og konferencer
Infomøde 31 januar om STX gymnasieklasse for unge
med autisme på Næstved Gymnasium
For tredje gang udbyder Næstved Gymnasium og HF i august 2017 en særlig klasse for elever med diagnoser inden for autismeområdet
Jeg håber denne mail har interesse, og at I vil bidrage til at sprede budskabet, såvel internt til relevante medarbejdere i organisationen som eksternt i
jeres netværk, så potentielle elever og deres forældre finder ud af, at der er
mulighed for at tage studentereksamen via en gymnasial ”autisme-klasse” i
Næstved.
Ændringer i optagelsesprocedure
Optagelsen foregår pga. gymnasiereformen anderledes i år. Eleverne skal
ikke vælge studieretning på forhånd, hvorfor eleverne bliver placeret i tilfældige klasser i grundforløbet. Det er derfor meget vigtigt, at elever, der
søger autismeklassen, vurderes ikke uddannelsesparate, så vi kan ”finde
dem i bunken”. For en sikkerheds skyld vil vi også gerne have en mail til
cm@ngh.nu om, at den og den elev har søgt.
Se nærmere om fag, studieretning og tilrettelæggelsen af undervisningen i
autismeklassen i vedhæftede folder
og om betingelser for optagelse på http://www.naestvedgym.dk/uddannelser/Autismeklasse.aspx
Deadline for at søge via Optagelse.dk er den 1. marts, hvis man kommer
direkte fra grundskolen, ellers er det den 15. marts.
Optagelsessamtaler finder sted tirsdag-torsdag i uge 13.
Brobygning i uge 48
Vi har brobygning til autismeklassen i uge 48 hvert år, men man er altid
velkommen til at kontakte os, hvis man gerne vil besøge gymnasiet og evt.
overvære lidt undervisning i de nuværende klasser og tale med nogle af
eleverne om, hvordan det er at gå her.
I år foregik brobygningen mandag og tirsdag kl. 8.00-13.45, som regnes for
en kort dag på gymnasiet. For nogle brobygningselever er det for lang tid,
især hvis de har lang transport, men det er vigtigt at finde ud af, om man
magter det, for vi har desværre også skoledage til kl. 15.20.
Status på de nuværende to klasser
Vi får positive tilkendegivelser fra eleverne og deres forældre i de nuværende 1. og 2.g klasser, og eleverne har klaret sig fint til deres eksamener. I
begge klasser mistede vi en elev hurtigt efter starten i 1.g, men vi har fyldt
op fra ventelisten, så klasserne er fuldtallige.
Vi ser meget frem til at byde en ny klasse velkommen til august.
Jeg modtager meget gerne forslag til personer, organisationer, foreninger,
skoler, efterskoler mv., som jeg også bør orientere.
For nærmere oplysninger kontakt venligst
Næstved Gymnasium og HF
Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 27 20 41 11, cm@ngh.nu
Vejleder Henrik Rose, tlf. 21 54 30 66, hr@ngh.nu
Link til folder
Charlotte Madsen
Autismekoordinator
Næstved Gymnasium og HF
Mob. 2720 4111

Nationale nyheder
– se også www.uuv.dk
Nyheder om implementering af erhvervsuddannelsesreformen, december 2016
Udbudsrunde 2017 – håndtering af elever på
skoler der mister udbudsgodkendelse. Afslutning
på den tekniske arbejdsgruppe Revideret vejledning til Erhvervsuddannelse for voksne (euv)
Status for ændring af lov om røgfri miljøer (rygeloven) Rådet for Ungdomsuddannelser: Avu og
produktionsskoler løfter en vanskelig men vigtig
opgave Danmarks Læringsfestival den 1. marts
2017 har fokus på fremtidens kompetencer på
erhvervsuddannelserne!
Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestjylland har fået Hanne Paustian Tind som ny leder fra
1. januar 2017
Se mere

UU Randers sætter sammen med
skoler fokus på forløb for ikke uddannelsesparate unge, hvor forældrene også skal inddrages
Se mere

Hvilken uddannelse skal man tage,
hvis man gerne vil fikse biler?
På Rødkilde Skole har man startet valgfaget arbejdskendskab i forsøget på at gøre flere elever
uddannelsesparate
Se mere
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Kampagne skal få flere til at ’tænke bag facaden’

Go’ vind med Skills 2017
I år er Skills rykket til Aalborg, hvor dørene slås
op torsdag i Gigantium, og hvor statsminister
Lars Løkke Rasmussen holder åbningstalen.
Statsministerens deltagelse er en klar markering
af, at erhvervsuddannelsesvejen er en højt prioriteret uddannelsesretning, og de dygtigste elever
sendes efter det danske Skillsmesterskab til internationale konkurrencer i EuroSkills eller
WorldSkills.
Læs mere

Uddannelsesparathed skal også
omfatte praktiske evner
Dansk El-Forbund og TEKNIQ går igen i offensiven for at brande elbranchen
og få flere dygtige unge til at tage en elektrikeruddannelse. De to organisationer, der udgør det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen, genopliver i
de kommende uger reklamefilmen ”Vi tænker bag facaden”, som også kunne opleves på skærmen sidste år.
Samtidig suppleres indsatsen med en annoncekampagne på Facebook før
og under DM i Skills 2017, der finder sted i Aalborg 26. – 28. januar. Kampagnen er i perioden målrettet unge i hele landet med budskaber om de
mange muligheder, som en elektrikeruddannelse åbner for.
Kampagnen på Facebook kører dels som betalt annoncering, dels som organisk markedsføring, hvor unge f.eks. bliver aktiveret via små konkurrencer i forbindelse med Skills.
Spred budskabet
Hjælp elbranchen med at sprede budskabet og tiltrække flere unge til elektrikeruddannelsen ved at like og dele film og statusopdateringer fra elektrikeruddannelsens Facebook-side.
På elektrikeruddannelsens officielle hjemmeside elektrikeruddannelsen.dk
kan alle interesserede desuden hente billeder, film og brochurer, der frit
kan benyttes i forbindelse med egne markedsføringsaktiviteter om elektrikeruddannelsen.
Her finder du elektrikeruddannelsen på facebook:
https://www.facebook.com/elektrikeruddannelsen.dk
Elektrikeruddannelsens officielle hjemmeside:
https://elektrikeruddannelsen.dk/

Undervisningsminister Merete Riisager mener, at
håndværksfag skal nyde samme anerkendelse
som boglige fag.
Læs mere

Information fra Center for Ungdomsforskning
Vi har hermed den fornøjelse at kunne præsentere rapporten ’Uddannelse der motiverer – Forsøg
på forandring på ungdomsuddannelserne,’ som
udgør den afsluttende rapport fra et forskningsprojekt om køn og uddannelsesmotivation blandt
elever på ungdomsuddannelserne.
Over et år arbejdede ledere, undervisere, vejledere og elever fra 10 forskellige ungdomsuddannelser med at udvikle og afprøve deres egne
praksisnære udviklingstiltag. Formålet var at
skabe nye undervisningssituationer, fællesskaber
og organisationsmønstre på ungdomsuddannelserne, der fremmer unges uddannelsesmotivation. Med udgangspunkt i interviews med elever,
vejledere og undervisere fra både gymnasiale og
erhvervsrettede uddannelser beskriver og analyserer rapporten denne udviklingsproces.
Du kan læse rapporten via følgende link: cefu.dk
Rigtig god læselyst,
Margrethe Tovgaard

Materialer om elektrikeruddannelsen:
https://elektrikeruddannelsen.dk/virksomheder/materialer/

UU-ARRANGEMENT I NYE OMGIVELSER
Vi står med en af de mest interessante uddannelser inden for handel, salg og logistik i Danmark men måske også en af de lidt oversete.
Vi synes, at langt flere unge fortjener at kende
mulighederne for at få en spændende uddannelse
og karriere på et område, de måske ikke lige
havde tænkt på. Se mere
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Stadig social ulighed i søgning til uddannelse
Danmark er blandt de lande i verden, der investerer mest i uddannelsessystemet. Ikke desto mindre er der stadig vedvarende og betydelige uligheder
i, hvem der opnår en uddannelse. Børn fra ressourcestærke familier får
langt oftere en lang uddannelse end børn fra ressourcesvage familier – og
hver femte unge gennemfører slet ikke en ungdomsuddannelse. Det viser
et nyt SFI Tema, som tager temperaturen på de seneste fem årtiers udvikling i uddannelsesmobiliteten i Danmark.
Et nyt SFI Tema stiller skarpt på uddannelsesmobiliteten i Danmark siden
1960’erne – dvs. udviklingen i, hvorvidt børn opnår en højere, tilsvarende
eller lavere uddannelse end deres forældre. Temaet kortlægger og beskriver mønstrene i uddannelsesmobiliteten i Danmark, giver et overblik over
dansk forskning på området og supplerer med egne analyser af registerdata.
Temaet viser, at uddannelsesniveauet blandt den danske befolkning er
steget markant siden 1960’erne, og at flere unge fra ikke-boglige hjem
(dvs. faglærte eller ufaglærte forældre) har fået en videregående uddannelse. Imidlertid opnår børn fra ressourcestærke familier stadig langt oftere en
lang videregående uddannelse end børn fra mindre ressourcestærke familier. Samtidig er det stadig en udfordring at mindske størrelsen af restgruppen – dvs. de unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.
Temaet konkluderer derfor, at der er mange gode grunde til at styrke og
befæste den høje kvalitet i dagtilbud, skoler, og øvrige uddannelsesinstitutioner der, også internationalt set, gør at børns færdigheder i Danmark
afhænger mindre at deres sociale baggrund end andre steder.
Se mere

Hjælp med at få flere unge til at 'joine fremtidens
klimahelte'
TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet sætter nu turbo på arbejdet med
at brande vvs-branchen og få flere dygtige unge til at vælge vvsenergiuddannelsen. De to organisationer, der udgør det faglige udvalg for
uddannelsen, sætter gang i næste runde af en kampagne, der skal vise, at
vvs-energiuddannelsen er en spændende teknisk erhvervsuddannelse, som
samtidig åbner for masser af jobmuligheder.
Kampagnen består af Facebook-annoncer, konkurrencer og en relancering
af filmen 'Join fremtidens klimahelte'. Filmen vil bl.a. blive vist på skærme i
fitnesscentre i Viborg og Nykøbing Falster, hvor de lokale erhvervsskoler
har tilføjet netop vvs-energiuddannelsen til deres udvalg af erhvervsuddannelser.
Samtidig vil man på Skills sætte fokus på uddannelsen med konkurrencer,
visning af filmen og en særlig gimmick med det samme surfbræt, som blev
brugt i filmen.
Spred budskabet
Hjælp vvs-branchen med at sprede budskabet og tiltrække flere unge til
vvs-energiuddannelsen ved at like og dele film og statusopdateringer fra
uddannelsens Facebook-side.
På vvs-energiuddannelsens officielle hjemmeside kan alle interesserede
desuden hente billeder, film og brochurer, der frit kan benyttes i forbindelse
med egne markedsføringsaktiviteter om uddannelsen.
Her finder du vvs-energiuddannelsen på facebook
Vvs-energiuddannelsens officielle hjemmeside
Materialer om vvs-energiuddannelsen
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STU foreningen Consentio konference på Christiansborg den
12.1.17
Det var en veltilfreds formand for Consentio,
Henrik Friis, der bød velkommen til STU konference i 10 året for oprettelsen af STU tilbuddet i
det danske uddannelsesbillede. Med ”Den særligt
tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)” blev der
skabt et uddannelsestilbud, så der fra 2007 stort
set, har været et ungdomsuddannelsestilbud til
alle.
Læs mere

Sådan vurderer vi din ansøgning
Behandling af din ansøgning afhænger af plads
på gymnasieskolen.
Læs mere

Uddannelsespublikationer
Vejledning af uddannelsessøgende med udenlandske eksaminer:
Sådan bruges vurderinger af udenlandske uddannelser i vejledningen om uddannelsesmuligheder
og optagelse
Se mere
2016 tilstandsrapport angående uddannelse –
Danmark. Europa-Kommissionen:
Se mere

Vejleder- og institutionsoversigt
Her kan du finde telefonnumre og mailadresser til vejledere, institutioner i
Køge Bugt og samarbejdende institutioner. Klik her
Har du ændringer til listen eller bidrag/nyheder til Ultimo kontakt da venligst uuv@koege.dk
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Uddannelses- og erhvervsvejledning nyt
– se også www.uuv.dk

